


 + ماع نويلو 0٠١+ ىلاوَح وه 'يجووُئجلا ٍضْألا ري نأ مَا ُدقََي

 ذم الإ موي هرم يذلا لكّشلاِب ٍضْأْلا ىلع ءابحألا زاب رهط مل نكل
 ! نس نويلم ٠٠١ ىَلاوَح

 بارع وأ ارش وأ ٍةَماَحَض "ني

 ةعاطتسأبو روم رأوه باغ روصُمل اياقب نم ريفاحأ ىلع َروُل نإ
 ب ْنَأ محتل ٍبِلَّطل
00 
 ءانثأ يف وأ

 انو كل ري باتكلا اذه ّنإف «كئياوه
 نأ نيتي يبل نكامألا ىلإ دش

 191/8 « ةظوفحم عئبطلا قوقُح ©



 ةّرجحتملا تانئاكلآ اياقب وأ ٌريفاحألا

 ريفاحألا نكت
50 01 0 

 ريفاحألا نم ىرخأ ٌغاونأ
 دلت اَمَع



 ِء اياقَب وا ربقا ِةرَجَحَملا تانئاكلا اياقَب وأ ٌريفاحألا

 5 ٍنافوُط 18 تكلم ' يتلا تاناويحأ

 ناك ريفاحألا كلب : 2 1 ًادَدَع َّنأ ب عقاولاو

 ًادعأ هاك لانج يح ايي هيب نكي مل اهضنَب 08 .ةلولأم تاناوبح
 ٍِ « لابجلأ يلاعأ يف يحب تانئاكل ٌريفاحأ ٍدوُجُوِل رقم ذي

 0 لاق يدنا (1هزو- ناكل دق اد اا 2

 رف مولا ام كر ناسنإلا
 ايف تّشاع يتلا تاقابّتلاو تاناويحلا

 وب نيبجفملا نو "يِبص هل اهبل ٍَرْحَص يف ًاروُثخأ شسردَي هكا يشنبق بق اد ودرانويل

0 



 ريفاحألا ُنْوَكَت
 دل علا د ل ف

 0 للا لكتت 000 توُمَي ركع

 35 مَع وأ ْبََحلف .٠ ًامامت
 م نّيلصألا

 ديدحلا تيريب ىلإ لوحتت دق ةيرحتلا اوك تاراحتتو اين يحل نب

5 
 ِرِقتسَي وهو ء ةلس ٠٠

 .رضاحلا ِنَمْزا يف ُدَجوُي اك تيتومألا ٌروُفْحُأ (تحتر .ٍحَبآ عاق يف
5 



 ريِفاحألا نم نأ اون

 1 بل 8 غير 0 0 0 « ةقالخعلا فحاول _تّشا
 . برش ءالأو « لْكألل ا 0 0
 رد يف اهب 0 "تّصاغ « 7 0

 وذ ًانايخأ لشن كَم ا
 يتلا ُروُخصَلو . لحل وأ 0 رم

0 
 هر ل ٍتاقوُلحَمْا هذه ٍمْجَح "نع ريثكلا

 آروصوٍد د ماشألا راثآ (تخت)

 , تيبوذ ةعطاقُمب "يناطيربلا

 نحمل يف َنآلآو , كبوُب يف راجح م

4 



 .اهي ٍطيحلَأ سر

 دن ًارذح نك «أرجاظ روُثخألا ني طقف ٌريِغَص ع نوُكَي ام اريك
 وأ ينل عقل نم روس تناك اذإو . هيوتحي يذل ِرْخَّصلأ ّنِم ار

 بنج ةَيروُرَص ةطبجلا نِكل ٠ اهم رذاحألا حارتنا يسيل
 ئيفاحألا نوكت دَق « ىرحألا روُحصْل يفو .اهنم ةَقيقَدلأ ٍتايعلأ باث

 ةقرْطمو 7 5 ُديفُي دقو .اهغازتا ُهَعَم ُليِحَشَي لكشب ةَنوُهلَم
2 3 0 



 م 200

 0 ٍ ع يف أم طل نم اتا

 أ لا ب ىعأ لإ
 آ علقت

 ا 5
 تفل ايي تاي بع يف

 6-0-5 تي رد

 : اًهْنَع "ل 1 ريك
 فاتك اهشزعت اهُعَمْجَت يبلا 58 نيت



 ةيجروزجل طئارخلا

 علقم يف لِ اهيذت رويس عام

 هل ثيحيب ةديدش تاردحتملا ثْبَح

 يضل نعاين 000 ًامئاد اهيلإ ءادجخالا

 .ةبرَت ىلإ ُةلْوَح ةنيللا روخصلا تلّوحت بلص يِرْخَص زوري ا لا ا ب م

15 



 طَقَف رخبلا ىلع ةَروْصْقَم ٌةايحلآ تناك َنْيح - يِربمَكلا ٌرضعلا

 0 ا را ارا ارو يحك عن

 5 0 ا مسالا

2 
 اهُاسيالو ِءالَأ يف قطنة ٌةياله لاَ "يو

 ةردان كالا ذه ريفاحأ نأ فورعملاو 0 .٠
 ا

 ٍناصْغأك وُدَِت ءٍتاّئوشَحالل "نم ٌةَبِرَع تانئاك يهو ءات

 ٍةحئافْصا روْخّصلا يف اهيذاحأ ةَجوُف ءفاَتَس نواب ني

 َلْوَح فافتلالا وأ اوال ص

 ريبكلاو ًادج قيقدلا نيب فِلتحَت اهُماَجحُأ تناكو .َطَحلا اه
 ري ننال يرش رجل اتلطو لي مشا نزعل أ

 ا] تانئاكلا ىوقأ ني

 ئالسأ يه ةَيرْمَكْلا روحبلا يف ىَرعَأ ةّيرع تانئاك كِلانُم تَناكو
 . مويلا ةفورعلا رحبلا ٍذفانَقَو راَحَملاو جنقتمإلا تاناوّيَح

 .'يريمكلا رضقلا يف ثَب 5



 ىرخأ يرحب ءاْحأ

 .رخبلا يف تاَناويَحْلا نم هم ةريثك ةَفلتخع ”عاونأ تشاع «ونتأ دوز لع

 0 0 مظحم مِسَقنَت

 . ةَريِغَص َةَجاَرَد بالود يف ةقيِقدلأ 8 أ

 هيتس ىلع وردم ىتخش ال مام ريع هنت يذل الا نب اهناذِع
 1 2 ريغ دقو ماجخُأو ٍلاَكْشأ دع يف ٍةرثكب_جنقتمإلا ريفاحأ ةجوُتو ."يج راحل

 رحبلأ وايبم يف ليات دج تاكو و تنويع يهو خب با الر
 فاح . ماّْطَل عنج ٌةَرَُِم ياذا هيما اهتائجمو

00 

 .يروُيسلا ٍرضعلآ يف رحبلا عاق 1
 0 ٌرْضَعلا) 0 ناَجْرَم





 ٌةّيراَحَملا ٌريِفاحألا

 يتلا تائئاكلأ اوف طاش لع بلاغ اَهُدِجَ يّ ةَوَم
 يفو .اهُيئات وأ ِةَدَصَلا ةيداحأ تانئاك يهو « بيرق هع ُدْنُم تكل
 روم ىلع اهئادضأ ترجكت اهل ٌةكلم تانئاك طاوس لع ناك « يضالأ

 0 : نع
 . (يزحبلا نوزلحلو حبلا حلبَو

 «وبِقَع ىلع أسأت
 تناك موي يه اًمِم اد

 رم اك

 راَحملاك) ميِشايَحلا ت

 فب نأ ديب ءرحبلا يف اَهُمَطْعُم ضاعو .
 .لْكّشلا ثْيَح ني ًارثك اهريفاحأ ُِلتْخَتو .ةَبذعلا ةايلأ نطوتسي

 ُلَمْشَتك ,مادقألا تاّيطَبب فرم يتّأو ِةَكدّصَلا ةيداحألا "تاخر اً

 ىلع ءالآ يف شيعت تَناكو وُيلطِباو عقاوقلاو نوزلحللا نم ةَفِتْخُم ًاعاون
 لآ ىلع شِئَعلل فيكَتَأ تعاطتنما .عاونألا ضب نأ لِ . بلْغألآ

, 
1 

 هر م 7
 نوزلحلاو راَحّملا

 ار



 7 )١ تِئَسِبلاو (تومآ ْنَْق) تيتوُمألا

 ا نأ 7 1 نيل ةّامثالَف براقُت

 اق يحل َرَجَح تيومألا ةروفحأ نومدفألا ىَمَس
 2 00 فن نَْنَ ل

 ديالا ترجل لَ جراح اهتريَجُح يف راح انوي مَن
 مد ىلإ ٍدادتزالا ىلع ًارداق تيومألآ ناكو .وْفَط تاناَحَك ومنا تارتق

 طخ فو يف اهباب ٍلافقإَ 20 :

 عاق يف رس ملا ةيواحلا قاع تناك تير .ناوّيَح توم دْعَي
 رار يناثك ةّينِدْعَملا وأ

 ٍلبِصافتآ لاهي دْنِع بازل هذه انل تف
 اع مويلأ انُدِعاسُي امم ةيروُفحألا عقوق هذه لاكشأ

 مما اهيقاوق ٌراطقأ 1 ينل يب

 .تانوث

 أ ا . «نوُما» ب ونسأل دلإلا

 ا نق تل
 .مْوَيلا اهريفاحا وُدْبت اك ( تحت ) . تِينمليلاو تِيوُمأْلا تاناوّيح ضرقنت نأ َلْبق ( قوف)

 (سولبنوتلا يون 0



 اوَح ٍلَحَولَ ىلإ ِرْحَبلَأ نم 7
 نويلم 18٠١ ىلإ مه» ُدْنُم) ينوب

 يت ومآ فوط "تحبصأ «ةَبصَع
 . ةحبشلا يضارألاو رعقانلا يف (ليَحلا بندر ثانكلا نأ ْت

 نطل عَطِق ضَْب يوتحتو . يحرس نم ةريبك غونأ ًاضيأ ْتَرَهظَو
 صو ريفاحأ دل نيب اهيلع رتب يأ يحفصلا
 0 ودبت يحتل ٍِقَرَو

 بطر نادل

 تاناويحلل ًانطؤم نينسلا نييالم ٌةبصّحلأ ُةّيعقتتسلَ ا كا تلق

 ٍتارشَحلا يله نيب نم ناكو .تارشحلا نم اه رض ال عاونأو يامر

 .تاقبط نوكنل ررضُلا رم لع اهقوق تيلكتلا ا رد
 5 ٍتالاعتتسا ًايلاح هل دجت يذلا محفل

 . ينويركلا رطعلا يف تاعقتتسلا تانابن 3



 مادبا ُكازمألا

 لالخ ءالَب يِذ داب رحبلا يف ْتَرَهَظ كاملا ّنأ ع ريفاحألا دي

 ةَديِدَش تاكو . (ةنَس نويلم "946 ىتح عا. 5 يرسل ٍرْضعْل

 ةلوكف اه نكي مل اهضعبف . لانا نم موب ار ام اخ نع فالح

 أ ناتاه َتَرَهَدْزَأ ٍدَقَو

 و ًامامت را اهنم دّنجلآ

 . لكشلا م ٌكلَمَس رهو
ِِ 2 

 كامألا لك فالسأ ّنأل « كاَمْسَألا رضع ًانايحأ هنوُقيَدلا ٌرْضَعلا ىّبسُي

 كلذ يف ًاعوُيش كامس نات .رضقلا كلذ ين واح وأ

 ٍتاعَبط ىلع ًانابحأ رعي يأ دي
 ليصفتب اهيف ودبتو ُةَرِجَحَتلَا باور اَهنَطَعَض وأ 1

 .اهفئاعُرو اهِفِشاَرَح ٌطاْنأو اهلك ايه قيقد
0 

 « مويلا هيلع يه اك ٍلْكَّشلأ ةّييايسنا َةَقيش شرا كلاممأ ت

 الا 0

>38 

 دلجلا تاهَدَم
 (يرولبتلا ىشعلا)



 ٌةعبرألا ةفارطألاو ناكر اه ومنت الو .ِءاسألاك اهميشايت نم سقت حاس
 . اهتايح ةَرْوَد نم رخأتم ِتْقَم يف الإ

 تا نم ريب ع ع ٠ «يكأ ر 1 ريخاوأ كلت

 ٌةجودزُم - ب .(ًاوميتتس ٠٠١ ىللوح اهو ) ( سيوبرإ) نينبعل ٌةئادب - ١
 (سوسويكنارب) ةَموشَْح يع - ج .٠ لنص 1١< ىاوح اهوط) (سوكولبيد)

 د .(ًاعميتتس ٠١ ىلاوح اهوط) ١1 ىلاوح اهوط) (سُلافيسويدراك) أل يَ

 . ًاومتس
.1*0 



 رب يف ٍةاّيحلا ىلع نبهت فِجاوُرلا

 الغ ةرداقلا تداولا لوا « يكل رز لال 0 1

 .ةئتم نويلِم نيسمخو ةثاه ىلاوح 'تّماد

 ةيرحبلا فجالتسلو ةكيرمألا حيات هب را هلع فب ناك

 لحم .ًافافج ُدادْزَي ملاع عم ممالتتل قطا ىّشب «فّيكتلا اهيلع ناكر
 ٍنادّقف َنوُد كلذ لاحو ادا فشارحلاو حِئافّصَأ َلَحَم بنص دْنِجَل
 . ءاملآ نم ٌريثكلا ناويحلآ

 لالخ 0 يذلا « (نودورئماد) ٍةمظتتلا نانسألا "ياش روشونيدلاف
 لَم ًءادِج هل ناكو .راتمأ 6 ىلاوح لوط محال ًاناتح ناك «ينزرارضقل

 ٍدادما ىلع لكلا يعارش ُببِرَغ

 ةّيحان اذه هئاشغ ضيرعتب هيج

 قرارت يف مُكَحتلأ دعني ناك ُهّلعَلَو و

 . ةرارحلا نم ٍديِرَمل صاصتمال ٍسْمَّسل

 انلل يظن نك ىآ تاك ترهَط كلذك

 ًيباروجل ٍرضعلا لالخ شاع يذلا (٠ سروشوغيتس) طعما ٌروصونيدلاف
 اك رامأ هد ١ نيب لوط عقاد َس نويلم 14١ ىلإ 16١ َلِبَق)

 . ةّيعافدلا

 .ةكرحلا ٍءْطْبو ٍةدالتلاب « طغلَأ زوونبتل اذه ٌريمو م

 يئانث روصونيد (تحت ) . ( يساروحلا رصعلا) «سّروسوغيتس» ىطغُم ٌروصونيد ( قوف) 0 5 8 00 هدو لع 5
 . قس نويلِم 550 ىلإ 28٠ نبك يملا ٌرضَعلا) «نودورتمياد» ةمظتنملا نانسألا

 ارث



 تاروصونيدلا

 هملول ٌةَمِحال ًةقالْمِع تناك

 الث لعو وق وولي” قط لع ٠ هي
 1 م 6 0

 . ِههْجَوَو هسار نم اتنت ةَّداح ٍنورق

0 28 7 7 00 13 2 1 
 (طسولا يف) . (ي ريشابطلا ٌرْضَعلا اروصونيد مجاهُي ٌروصوناريت ( قوف)

 روصونيدلا» روصوتنوربلل يمظَع ٌلَكَِْم (تحت) .(يسارومبأ ٌرْضَعلا) رووتنورب
 طع
 ان



 ٍتاروضوئيدل اه
 كاوشألا ُةَدَعَلل روُسونيدْلا ًاضيأ ٍرْكّذلاب ٍةَريِدَجل ٍتاروصوِدل ني ُ

 ةيشاعلا تاروّصونيدلا نم امو «٠ يرطضألا رووداو

 يف ْطَقَق ٍدِحاو روُمحأ ىلع اَّلِإ يكرطضألا

 روونيدلل رعي مو .

 . تاو

 يع يف ريفاحألا نع نوشلَآ سك 0100و م يي ني

 1 يف ,عوضولَأ اذه لح روت نم
 تاَربحُبلا تّدجف «ًافاَقج رثكأ حَبصأو ريثت دق خان نأ « تاروٌصونيدل

 ني كلذب تاروصونيل تمحو تاعَقنْسُحَلو َةَمََو . ةعبَطلا 00

 ةرارحلا ةجرد عاَفتْزا أ ٍِ رم

 1 ءاذفك اهضِيَي ىلع تكلس ع لآ تاناويبلأ
 سقت ال اهّلك تالاتحالا

 0 ةَرطْبَحلل قيما تاناويحلا )

 '"يكرطضألا ٌروضونيدلا (تحت) . (ي ريشابطلاٌرْضَعلا) كاوُألا ةدعتما روصونيدلا (قوف)
 4 ل ع
 . ( يريشابطلا ٌرضَعلا )

5 

 كلاوشألا ةّدعتم ٌروصوتيد

 (ستتكالوب)



- 3 5 

 يرق نانسأ اهل 1 0 ل 0 0 00 ًاهبش سرنا
 . ىرخألا ةئرحبلا ِءاِحَألا "ني ٍديدعْلأ رع ٌةدراطُم اهتعاطتئمابو

 يف ٍلَحَولا يف هذاا
 أن غلام درجلا ع ُ 7”

 م 0 ردع 1 00 ٍلاَصْلَصلآو يِحْفّصلا نْطلا تاقبط

 فجاتلا ٍضْعَب يف اهتدهاشُم
 ني دال ع نرش

 يجولويلبا قطانلأ هذه لثم يف
 ان ىلع وُ جاوز هذه ةَلماك

 ٌروسويتك | ( تحن).روُسوُيزلل ّمَم راض اتق يف لكشلا يحاسمتلا ٌروُسازوملا ( قوف) 4 3 يل عكا د 8 1 م 5



 ُةَرِئاَصلَ حاولا

 0 ِرْصَعلأ لالخ ناريَّطلأ ىلع َةَرِداَق تجاوزا 1 ا

 ىف لاهل يه اج ًَيوفعَو اني نكي مآ اهتاريط نأ ان

 5 اين ناكل ( منج ا روشويت احان

 هك 0 َِحاوُرلأ هذه ب ل .ناماأل

 لا نودواريتبلاك ل عانأ يف

 جاوز نو .راتمأ ١ ىلاوح والأن
 يف صدأ نأ ظحالملاو . نانسألاب ايف 9

 .مصتلا نإ عشب ا نيا هذه لك
 4 لاكشأو يطع لكي َريفاحأ ىلع نكاأ ٍةدِع يف رثْغ ذقو

 ايانث يف تدعو يي يه اَهعدْبأ ةنكل هنزل نجار هذه

 ةعطاقملا 17 نفوُهنلوُز ةيرق يف ريع اك .ايرافاب رجاَحَم يف يسارولبأ يرد
 وهو وعلو ٍفِحاوُرلأ 5 لضلا هل ا ناكل جام ىلع

 فيشارح َوْه يال ريم اذه يي شيلا . (ميدقلا رياَطل) سكربوتكرألا
 ٍنيكفلاك ٍنِحاوُزا ِتاَرْيمُم ٍضعبب عب اقتحم لَ يَ 000 ةووُطَنم
 تسل 8 ورمل



 يديلجلا رضا ثومام
 وح ب يذلا (برقالا ثي. 0 نسوسال رع ار ذم الب ىذلا ميفألا ثيدللا مضقلا) نسوا ا مع ناك

 ديدعلا ىلع ايريبيس يف ريع « ىَطْسْولا روُصُعلا لالخو
 5 أ نكي مو .ةحيار ٌةّيراجِت ةذام تحبصأ يت

 ه تاقولخم نأ ءامَلْعلا دَجَو ىَنَح ,كانه ىلإ باين
 ٍةدّمجتلَا ٍضَْألآ نب اًيِيردت نسكت تناك- ليوط شب ًةَطغمو ل 0

 نحت يف نيزئلا دعب اهوُضَرَعَ نم يع ىلع لوُصْحَا يف 0 3 1
 تريك قيمع 'يِجْلَت دودخأ يف ِةَطْقَس رْثِإ تام دق ثومامأ َكلاذ ناك .هلانه

 كلذ هّمجت ءرليلج ىلإ هلوحتو َُقَز

 5 ا
 دب ةتسارد ءاّمَلُعلا

 ًاروطاينابسإ و اسنرف يف الع ريغ يأ ةميدقلا ُةئنهَحَل موس يو
 ير

 ٍثومالل ةروص تحت ) . يفوصلا ثوماملا ن

 .(اسنرفب نوُدْروُذ فيك يف) ميدل

8 



 صاخلا َكُفحْتُم

 رم اهلََْأ ضرع يف بعت هذ «ريؤاحألا ضب عتجَت ان هئب
 : طق نم اهل ٍةَريِغَص َدِعاَوق دادغإ كنكمُيو . + لآ فلا مظق ٠.” اهل ةرص دعاَرق دادغا كتكميو , تاعوُججمك
 ةيطغألا ٌماَدْخَتسأ نِكمُيو ايكو اهرفتسم نأ دشي كندا

 .ةدهشل تاق لعب قطيش بق نب
5 0 

 8 ٍ ابلغ تاوّدْرْحل

 طب ىلع تاع ءامسأ بتْكَو .ةعومجلا تدار
 « اهِضْرَعَو تانيعلا ٍظْفِح يف كباس تناك اًمْهَمَو

 لك ننَع كئاظحالُم َلَْشَت نأ بجتَو .
 .هيف اهلع َترَتَع يذلا ِرْخَصل عؤَتَو «كلذ خيب راتو اهيلع روثُعلا ناكمو

 .ريفاحألا نم كتعومحجم ضْرَع

545 



 وح يل نجا شعب قو يأ ع( عب

0 

 رمل ريفاحألا نع 'يطيرَس رست ىَلَع يق يق

 ىرخألا ريفاحألا ٍةاوُه يبداونب

 .اهيدَل ةدوجولل ريفاحألا نع تاموُلعلا لال ةواحمأ قطانلأ يف

 . ضرتلإ راج جنت ( تتر .زتنل ,حرتت يحن (قرتو 45



 يجزي مْ لَودجْ

 ٍةعتزَأ ىلوحي ألا رمغ امش دق
 2 ع 0 00 الإ نرتب 2 . نيس

 اقص وَ افي سير

 0 ١
 ّلْضَق هناك اهم ٍبْقُح لك «روُمُد
 روهدلا هيله ريفاحأ تناك اًمَلَو لم دلو نّذَلو

 رمد اهل يش يمس دَقَف ٠

 ( عيراتك يف تانك تاَحْفَص

 ةعزألا أل هذه ةايح يف

 لوألا ٌرخَدلا
 (ةميدقلا ةايحلا بقح)

 اللا ثيدبحلا معلا
 تسولرفا) 3

 فادصأل هيمن

 كادسا
 مول راحبلأ

 يساروجلا رصعلا

 يدنا رمل

 . يمربلا رطقلا



 تينومأ

 نيعارصملا 'تاوذ
 ةلدلا ةيداحأ

 تايئامربلا (تاترقفلا) تاّيلْيَحلا

 حاولا ا

 تانوبللا

 رويطلا أ
١ 





 يشل تانارحلا» تارتخلا نع 0

 5عتعو 651 /فعقطأع

 اًتناّولالواَتَتت باتك ٠١ نيم'رتكنآلا مالا ةفيق
 : تم انه ٌصاخلا نايل ظأ - رامعألا لت تيان تاَكوضوملا نم

 توريج - تملا ضار ةعاس - ناتتبل ةّببكم


